
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
I Niedziela Wielkiego Postu – 6 marca 2022 r. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Dalej trwamy  na modlitwie różaocowej w intencji Ukrainy każdego dnia po wieczornej Mszy 
św.: wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec, 15 min. adoracja w ciszy, Suplikacja 
i błogosławieostwo. 
Osoby, które mogą i chcą przyjąd uchodźców z Ukrainy do swojego domu prosimy o kontakt 
w zakrystii lub biurze parafialnym. Zgłoszenia zostaną przekazane Caritas Diecezjalnej, która tym 
koordynuje. 
Nabożeostwa wielkopostne. Droga Krzyżowa w piątki; dla dzieci  o godz. 17.00, dla młodzieży 
i  dorosłych o godz. 18.00. Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 18.15. 

Za tydzieo, w drugą niedzielę miesiąca, będzie składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. 
Rekolekcje wielkopostne będą od niedzieli 27 marca do środy 30 marca. 

Wizytacja kanoniczna w naszej Parafii 19 marca. 
9.00 - Msza św. odpustowa ku czci św. Józefa pod przewodnictwem ks. biskupa Pawła Sochy. 
Będzie krótkie sprawozdanie o życiu Parafii. Proszę, aby na tej Mszy św. były i zaśpiewały Oblackie 
Nutki. 
11.00 – spotkanie ze Stowarzyszeniem Św. Eugeniusza w siedzibie Stowarzyszenia. 
16.00 – spotkanie w kościele z grupami parafialnymi. Proszę, aby liderzy przygotowali krótkie 
sprawozdania z życia i działalności wspólnot i jeden egzemplarz na piśmie przekazali ks. biskupowi. 
17.15 – spotkanie z młodzieżą w kościele (kandydaci do bierzmowania, Niniwa i ministranci). 
Proszę, aby Niniwa i ministranci przygotowali krótkie sprawozdanie o swojej grupie i jeden 
egzemplarz na piśmie przekazali ks. biskupowi. 
18.00 – Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania. Proszę, aby na tej Mszy św. był zespół 
Siloe. 
Krótkie spotkanie z liderami wspólnot w poniedziałek po różaocu w intencji Ukrainy, tj. około 
19.45. Zapraszam. 

Stowarzyszenie św. Eugeniusza przyjmuje PIT-y do rozliczenia w środę od godz. 16.00 do godz. 
18.00 i w sobotę od godz. 10.00 do godz. 12.00 w Przystani za Wartą. Zapraszamy i prosimy 
o oddawanie 1% na Stowarzyszenie. 

Jałmużnę postną można składad do skarbony na filarze przy wyjściu z kościoła. 
Zachęcamy do złożenia przyrzeczenia abstynenckiego na czas Wielkiego Postu. Deklaracje 
znajdują się na stoliku pod chórem. Wypełnione prosimy przynosid do zakrystii.  

Jest jeszcze nowy numer „Oblackiego Echa”. To dobra lektura na Wielki Post. Rozwiązanie 
konkursu dla dzieci z „Oblackiego Echa” będzie w niedzielę 20 marca na Mszy św. o godz. 10.00. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Niedzieli: Post i modlitwa za pokój; Uwierz w cuda; 
Jak rozmawiad z dziedmi o wojnie. W Gościu Niedzielnym: Polecamy przede wszystkim wywiad  
z Ojcem Tomaszem „Alfabet, gramatyka, Bóg” na temat kursu hebrajskiego biblijnego, który 
odbywa się w naszej parafii oraz Pycha – matka wszystkich grzechów; Proroctwa uczące nadziei. 
Jest też Mały Gośd Niedzielny. 
Do wieczności odeszła: śp. Halina Dryjaoska.  Wieczny odpoczynek… 

Dzisiaj jest dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin. Pod Twoją obronę … 
 


